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Nyheter och tips till FUB-rörelsen 

 

Minnesstunden för Karl Grunewald 

Minnesstunden hölls 

efter första 

Intradagarna och den 

blev väldigt finstämd. 

Karl betydde mycket 

för manga människor och vi fick dela fina minnen av 

Karl och hans gärning med talarna.  Minnesstunden 

är inspelad och under förutsättning att samtliga talare 

ger tillstånd kommer alla tal läggas ut på webbsidan. 

 

Handledare  - begåvningsstöd 

Det finns olika sätt att ge stöd till personer med 

utvecklingsstörning. Inom FUB och Klippan har vi 

handledare.  

En handledare är ett begåvningsstöd  

för personer med utvecklingsstörning. 

Vad handledaren gör: 

- ger stöd för minnet 

- förklarar 

- förenklar 

- uppmuntrar 

- stödjer 

- antecknar 

- förbereder 

- stör inte   

- styr inte 

Läs mer om handledarskap inom FUB: Klicka här! 

 

 

SEPTEMBER 2016 

Hej alla! 

Nu börjar  höstlöven spraka i 
fina färger och många 
aktiviteter har startat. 

Som vanligt får du i detta brev 
tips om vad som är på gång.  

Nyhetsbrevet kommer nu 
varje månad den 22:a förutom 
i juli då vi tar sommarlov. 

Det blir en spännande höst 
med bland annat Runda 
Bordsamtal om LSS 
tillsammans med utredaren 
och olika experter. 

Har du tips om något som rör 
många i FUB-rörelsen så 
kontakta mig gärna så vi kan 
sprida det i nyhetsbrevet. 

 

Härlig höst önskar 

 

Kia 

 

 Kia Mundebo 
verksamhetsutvecklare 

 kia.mundebo@fub.se 

 08-508 866 27 

http://www.fub.se/handledare
mailto:victoria.s@fub.se
mailto:victoria.s@fub.se
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FUB Falkenberg ger ut sitt nyhetsbrev på lättläst   

 

Klicka här och gå sedan in på bilagor så kan du 

läsa och få inspiration: FUB Falkenberg ger nu 

ut nyhetsbrev på lättläst. På bilden Laxringen, 

Falkenbergs Klippansektion. 

Ytterligare ett tips från  Falkenberg är att Laxringen jobbar för att deltagare i daglig 

verksamhet i kommunen ska få ett friskvårdskort. De har lämnat frågan till socialnämnden 

men inte fått svar än.  

 

Klippan byter namn  
Klippans riksstämma bestämde  

att om ett år ska Klippan byta namn till Inre Ringen.  

Riks-Klippan kommer heta Inre Ringen Sverige.  

Klippan-sektionerna kan fortsätta heta olika saker. 

Klippan-sektionerna i Skåne heter redan Inre Ringen.  

Så här skrev de när de föreslog att Klippan ska byta namn:  

Den inre ringen är också som ett nav i hjulet,  
det som håller ihop allting och som är viktigast.  

Vi i Skåne heter Inre ringen för att tala om  
att vi är viktigast och att det är runt om kring oss  
som FUB ska arbeta.  
Det tycker vi alla FUB-föreningar borde förstå.  

Därför tycker vi att Klippan ska byta namn till Inre ringen. 

 

Flera förslag på FUB:s ”efternamn”? 

Eftersom många tycker  att FUB;s efternamn (för barn, unga och vuxna  med 

utvecklingsstörning )  är långt och krångligt letar vi efter ett bättre förslag. 

Vi har fått in några förslag men vill gärna ha fler. Skicka in till fub@fub.se 

 

 

http://www.fub.se/lokalt/fub-falkenberg/nyheter
mailto:fub@fub.se
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Äldrekonferens 23 november 

Läs mer om årets Åldrandekonferens här.  

Sprid gärna information om den i din kommun!     

Rundabordsamtal om LSS 
FUB bjuder in till höstens viktigaste rundabords samtal kring LSS-frågor. 

LSS-frågan är den avgjort viktigaste frågan för FUB:s målgrupp just nu. För 

flertalet personer som har en utvecklingsstörning är LSS-insatserna avgörande för 

ett gott liv. Insatserna möjliggör delaktighet, självbestämmande, jämlika 

levnadsvillkor och mänskliga rättigheter. 

Vad vill vi med dagen? 

Genom samtalen vill Riksförbundet FUB initiera en dialog kring LSS lagstiftningens 

intentioner och hur man kan skapa de bästa förutsättningar för att samhället ska kunna 

leva upp till dessa intentioner. 

 

Vem kommer?  

 Désirée Pethrus, regeringens särskilda utredare för att se över LSS och 

assistansersättningen, finns med under dagen för att inhämta värdefulla kunskaper 

från panelen och från personer som har erfarenhet av olika typer av LSS insatser. 

 Expertpersoner med representanter från socialstyrelsen, SKL, forskare, jurister 

och ombudsmän från FUB och personer med egen erfarenhet. 

 Moderator för samtalet är Bengt Westerberg, socialminister 1991–1994, 

drivande kraft bakom LSS 

 

Samtalet kommer att hållas enbart för särskilt inbjudna och inte vara öppet för alla. Om 

inbjudna personer ger sitt godkännande kommer seminariet att filmas och FUB kan 

använda materialet internt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/konferens-om-aldrande-0
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Chans till extra pengar för lokalföreningar! 

 

Nu har ni som lokalföreningar chans att tjäna extra pengar genom att värva företag som går med i 
1956 Klubben. Det kan t ex vara er mataffär, lokala pizzerian eller de som kör bussen där ni bor. Det 
kostar 1 956 kr/år att vara med och för det får företaget en pin, diplom och sin logga på vår hemsida 
och i Unik som kommer ut 6 gånger per år. Blir man medlem i år ingår även 2017 års medlemskap. 
 
För varje företag som lokalföreningen värvar får föreningen 800 kr. Detta eftersom administrativa 
kostnader måste täckas. Det finns ingen gräns hur många företag varje förening får värva. 
 
Företagets namn med faktureringsadress, kontaktperson (gärna mailadress), logga och ev. länk till 
företagets hemsida skickas till pia.sandberg@fub.se. Skriv också vilken lokalförening som värvat 
företaget. 

 

 

 

mailto:pia.sandberg@fub.se
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Begriplig text 

 

Dyslexiförbundet FMLS, Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet och FUB har fått 

8 miljoner kronor från Arvsfonden för ett nytt projekt som heter "Begriplig text och 

information för alla". 

Projektet ska arbeta i tre år för att öka och sprida kunskap om begriplig och enkel text och 

samhällsinformation. Projektet ska samarbeta med Myndigheten för Tillgängliga Medier 

(MTM) och Språkrådet. 

Projektet förvaltas av Dyslexiförbundet FMLS. Anställda i projektet är Eva Hedberg, 

Kerstin Ivarsson-Ahlstrand, Sara Rydin och Torbjörn Lundgren. 

Prima primärvård 

Mellan 2014-2016 genomförde HSO ett projekt med stöd av Socialdepartementet som en 

del av regeringens satsning på kroniska sjukdomar som heter ”En väl fungerande 

primärvård”. Projektet resulterade i ett material som finns att ladda ner på HSO:s och 

ABF:s hemsida. 

Materialet kan användas hos och mellan patientorganisationer för att diskutera vilka 

gemensamma frågor man vill ta upp med sin vårdcentral för att öka patientens delaktighet 

och stödja utveckling av vården. Diskussionerna kan föras vid gemensamma möten 

och/eller studiecirklar. 

Materialet är tänkt att användas för att utveckla gemensamma frågor om primärvården. 

När flera patientgrupper har enats om vad som är viktigt att ta upp med primärvården 

lokalt, kan frågorna tas upp där. Det blir då ett gemensamt behov från många 

patientgrupper. 

Här kan ’Prima Primärvård’ laddas ner. Under varje rubrik finns citat från personer som 

har kroniska sjukdomar och som deltog i fokusgrupper i projektet.  

Ladda ner materialet här: 

http://hso.se/Material/Utbildningsmaterial/Prima-primarvard/
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Årets Intradagar 

 

Årets Intradagar var som vanligt späckade med 

intressanta föreläsningar, utställare med 

spännande information, engagerade deltagare 

och givande möten. Läs mer och titta på kort på 

Riksförbundets facebooksida 

 

 

Steg för Steg på höstbesök hos Klippan 
 

 

I år fyller Klippans 

svensktalande 

systerorganisation 20 år! Det 

firas på många sätt, bland annat 

med en studieresa till 

Stockholm för att träffa 

representanter från 

RiksKlippans styrelse och 

förbundskansliet. Efter en lugn 

resa över Östersjön anlände ett 

nyfiket gäng till FUB:s kansli i 

Solna och hälsades välkommen 

av Klippan ordförande Anna 

Hildingsson. Som 

välkomstpresent fick alla fina FUB ”bags”. 

Huvudfokus för samtalet var FN konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning som Finland ratificerade i maj. Sverige ratificerade konventionen 

2008 och Steg för Steg vill ha så mycket tips och råd som möjligt om hur man kan arbeta 

med konventionen. Klippan kunde berätta om två bra skrifter som HSO har tagit fram på 

lättläst svenska: Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. och Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

https://www.facebook.com/riksforbundet.fub/photos/?tab=album&album_id=1227710190612503
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Klippan-rådgivare, Conny Bergqvist och verksamhetsutvecklare, Kia Mundebo gav även 

en kort presentation om hur man planerar att arbeta med Klippan-sektioner framöver för 

att stärka medlemmarnas röst och attrahera nya medlemmar.  

Steg för Steg var också intresserade av att höra om det fanns några intressanta kampanjer 

inom Klippan/FUB och då berättade vi om Störd & Stolt kampanjen och den 

uppmärksammade rapporten, 

Hur störd får man vara i ert varumärke? som undersöker attityder hos ett stort antal 

arbetsgivare och ger konkret råd om hur man kan skapa en bra arbetsplats för en person 

med utvecklingsstörning 

Naturligtvis var Klippan nyfiken på att höra om Steg för Stegs arbete i Finland – men de 

frågorna fick vänta då gästerna skulle hinna med färjan hem. Så alla var överens om att ett 

Klippan-besök hos Steg för Steg framöver vore mycket värdefullt! 
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Hälsning från kansliet/kanslichefen 

Nu är arbetet i full gång och det har hänt mycket under de 

senaste veckorna.  

För några dagar sedan deltog jag på Intradagarna som 

Riksförbundet FUB tillsammans med stiftelsen Intra 

anordnar. Det var två fantastiska dagar med mycket kunskap 

och inspiration. Man blir glad och stolt över allt det arbete 

som pågår genom forskning och projekt för att göra ett 

samhälle där personer med utvecklingsstörning kan leva sina 

liv som alla andra. Ett arbete där man arbetar för personer 

med utvecklingsstörnings oda och jämlika levnadsvillkor, 

där de ska få bemötas av förståelse och respekt samt utifrån sina förutsättningar ges 

möjlighet att påverka sin vardag. 

Ett budskap från en föreläsare som jag tar med mig är att alla är olika men ingen är 

annorlunda. 

Efter första dagen fanns möjlighet att delta på Karl Grünewalds minnesstund. Jag har 

själv inte haft förmånen att träffa Karl men förstår att han hade stor betydelse för hela 

omsorgsrörelsen. Under kvällen var det många fina tal om Karls gärning och på allas 

läppar fanns ett tack, ett tack för hans ihärdiga arbete, ett tack för hans mod, ett tack för 

att han alltid fanns där och lyssnade och vågande förändra. 

Det finns en oro att en förändring är på gång när det gäller LSS. En förändring där 

kostnader kan dras in och där levnadsvillkoren försämras ytterligare för redan utsatta 

personer. Under Intradagarna fick vi lyssna till en paneldiskussion där Desirée Pethrus, 

ansvarig utredare fanns med. Hon lovade att det inte skulle bli någon försämring, hon 

tackade ja till uppdraget för att hon vill att det ska bli bättre. 

FUB med flera andra organisationer kommer inte sluta engagera sig i LSS. Vi kommer 

finnas med och bevaka utredningen så att orden ”alla människors lika värde” blir på 

riktigt, inte bara ord på ett papper utan att det blir handling och leder till en förändring så 

att personer med en utvecklingsstörning kan leva ett gott liv som alla andra. 

Önskar er alla en fortsatt fin höst och kom ihåg att alla är vi olika men ingen är 

annorlunda! 

Varma hälsningar 

Maria Sundström 

kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli 

08-508 866 48, maria.sundström@fub.se. 
 

 
Riksförbundet FUB  

Box 1181, 171 23 Solna fub@fub.se eller 08-508 866 00 

   

mailto:maria.sundström@fub.se
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